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ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
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ความก้าวหน้าการด าเนินงาน LTC ปี 2559-2561
ความก้าวหน้าการออก หรือปรับแก้ประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หรือสนับสนุนการด าเนินงาน LTC



ความก้าวหน้าการออก 
หรือปรับแก้ประกาศ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน LTC

ประกาศคณะกรรมการ
กระจายอ านาจ ก าหนด

หน้าที่ ของ อปท.ด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง

ประกาศคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื่อง 

หน้าที่ของหน่วยงานตาม
ประกาศส านักนายกฯ ลง

วันที่ 20 ก.ย. 2561

• รมว. มหาดไทยลงนามเหน็ชอบให้มีการออกประกาศ 8 ธ.ค. 60
• เข้าประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย เดือน มิ.ย.61
• สปสช. ร่วมชี้แจง 19 ก.ย.61 มติ คกก.ฯ ผ่าน ก าลังส่งคืนให้ สถ. เสนอลงนาม

• มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 
61 กรมส่งเสริมฯท าหนงัสอืแจ้ง 
ลงวันที่ 10 ต.ค.61

• ประกาศเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 61

• ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61
7 หน่วยงาน ได้แก่   1. กระทรวง พม.  
2.กระทรวง ม.ท.  3.กระทรวงแรงงาน   
4. กระทรวง ศธ.  5. กระทรวง สธ. 

6. สปสช.  7. อปท

• อยู่ระหว่างการยกร่าง ของอนุขับเคลื่อนฯ 
(อ.วิชัย เป็นประธาน)

ประกาศใช้เมื่อ 23 พ.ย.61
1

2

3

4

5

6

ประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดสิทธิเพื่อ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการ

สนับสนุนผู้สูงอายุ ตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่ พ.ศ.2561

ประกาศส านักนายกฯ เรื่องการ
ก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการ

คุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการตั้งงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน 



เหตุผลในการปรับประกาศฯ

๑. จากข้อเสนอของคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้

๑) ให้มีคณะท างานเพื่อจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขการท างานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ร่วมกับ อปท. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีเงินคงเหลือมาก 
มีการใช้จ่ายเงินน้อย สืบเนื่องจากวิธีการจ่ายเงิน กฎ ระเบียบในการจ่ายเงิน ของกองทุนในปัจจุบันไม่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงาน

๒) ให้ สปสช. จัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขการท างานใหม่ เพื่อแก้ไขระเบียบในการจ่ายของ
กองทุน และแนวทางการจ่ายเงินออกจากกองทุน ซึ่งในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขกองทุน
ที่มีเงินเหลือจ านวนมาก
มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑) เห็นชอบรายงานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมตรวจสอบ 
๒) มอบ สปสช. รับข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๒. จากข้อเสนอรับฟังความคิดเห็นทัว่ไป ด้านที่ ๕ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประจ าปี ๒๕๕๘ , ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ มีข้อเสนอให้แก้ประกาศฯ ดังนี้

๑) องค์ประกอบ/อ านาจหน้าที/่วาระกรรมการ (คณะกรรมการกองทุน) ๒) การสมทบงบประมาณ
๓) การบริหารเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ๔) การบริหารจัดการเงินที่เหลือกรณียุบเลิกกองทุนฯ 
๕) แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ การรายงาน และการจัดท าบัญชี

๓. ข้อหารือในการด าเนินตามประกาศฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีจ านวนมาก ประกอบกับ
ข้อสังเกตจาก สตง. ที่ตรวจสอบกองทุน
ท าให้ อปท.ไม่กล้าใช้จ่ายเงินและประกาศฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) เพื่อด าเนินงาน 
LTC ยากต่อการท าความเข้าใจ



ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพ ปี 2561

ประกาศจ านวน 26 ข้อ เอกสารแนบท้ายประกาศ

3 หมวด 8 ข้อ
หมวดที่ 1 การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน 
การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชีและรายงาน

หมวดที่ 2 การก ากบัติดตามเงินกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ

หมวดที่ 3 ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่



หมวดที ่1 การรับเงนิ  การเกบ็รักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การจัดท า
บัญชีและรายงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

หมวดที ่2 การก ากบัตดิตามเงินกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ

หมวดที ่3 ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 1 การรับเงนิและการเกบ็รักษาเงนิกองทุน

ข้อ 2 การจ่ายเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ข้อ 3 การจัดท าบัญชี และรายงานของกองทุน

ข้อ 4 กรณีหน่วยงานรัฐ
ข้อ 5 กรณีกลุ่มหรือองค์กรประชาชน

ข้อ 6 เงนิกองทุนฯ ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการประชุม (อตัราการจ่าย)

ข้อ 7 เงนิกองทุนฯ ให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการประชุม (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น)

ข้อ 8 เงนิกองทุนฯ ให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการฯ



ข้อ ๑

ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินงานและบรหิารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรอื
พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑”

ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทนุหลักประกันสขุภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗”

ปรบัใหต้รงตาม พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ จาก “กองทุน เป็น ระบบ”



ข้อ ๒

ประกาศนีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป เว้นแต่
ข้อ ๘ ให้ใช้บังคบัตั้งแต่
วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ขอ้ ๘ วา่ดว้ยเร ือ่งการสมทบประมาณของ อปท.

ซึง่ไดด้ าเนินการต ัง้งบฯ กอ่นประกาศจะบงัคบัใช้

ดังน้ันจึงให้ อปท.เร่ิมใช้เกณฑ์ใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 



ข้อ ๓

ให้ยกเลกิ 
(๑) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนด

หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัท้องถิน่หรือพืน้ที ่พ.ศ. ๒๕๕๗

(๒) ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙

(๓) ประกาศคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ (แยก กทม.ออกจากประกาศ ๕๗)



ข้อ ๔

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน 
และของสภากาชาดไทย หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆและ
สถานบริการสาธารณสุขอ่ืนที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนดเพิม่เติม

ปรบัใหต้รงตาม พ.ร.บ.หลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕

“หน่วยบริการ” หมายความว่า หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม
พระราชบัญญตัิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕



ข้อ ๔

“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการ
สาธารณสุขโดยตรงแต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ 

“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายความว่า หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการ
สาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น 
ส านักงานสาธารณสุขอ า เภอ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส่วน
สาธารณสุข เป็นต้น

ยกเลกิการแสดงตวัอย่าง เน่ืองจากมกีารตคีวามแคบ 

ซ่ึงต่อไปนี ้หน่วยงานสาธารณสุข ให้ดูตามภารกจิของหน่วยงานเป็นหลกั และการ
เสนอโครงการ/กจิกรรม ให้เสนอโดยหน่วยงาน ส่วนจะด าเนินการได้แค่ไหน (สร้าง
เสริม ป้องกนั ฟ้ืนฟู รักษา ปฐมภูมิเชิงรุก) ให้ดูตามภารกจิของหน่วยงานนั้นๆ



ข้อ ๔

“ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน
ความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์ เธลเอดีแอล
(Barthel ADL index) เท่ากบัหรือน้อยกว่าสิบเอด็คะแนนหรือตามเกณฑ์
การประเมินที่ส านักงานก าหนด

“ผู้สูงอายุทีมี่ภาวะพึง่พงิ” หมายความว่า ผู้สูงอายุหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่มีคะแนน
ประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล
(Barthel ADL index) เท่ากบัหรือน้อยกว่า ๑๑ คะแนน ซ่ึงแบ่งออกเป็น ๔ 
กลุ่ม และมีสิทธิได้ รับบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ใน
เอกสารแนบท้าย

ตดัค าออก เพือ่ใหส้ือ่ความหมายชดัเจน



ข้อ ๔

“การบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” หมายความว่า การ
บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้าน
หรือชุมชน โดยศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือ
สถานบริการ

“การบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” 
หมายความว่า การบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ในเอกสารแนบท้าย ที่เป็น
การให้บริการ ณ ครัวเรือน หรือที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน 
หรือที่หน่วยบริการ หรือที่สถานบริการ ที่ให้บริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยบุคลากรสาธารณสุขหรือผู้
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีมี่ภาวะพึง่พงิ

ปรบัค าใหส้ือ่ความหมายชดัเจน



ข้อ ๔

“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” หมายความว่า ศูนย์ซ่ึง
ด าเนินงานเกีย่วกบัการพฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวติผู้สูงอายุหรือคนพกิารใน
ชุมชน

“ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน” หมายความว่า ศูนย์พัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ที่มีช่ืออย่างอ่ืนตามข้อ ๗ 
(๓) ซ่ึงจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่คณะอนุกรรมการ
ตามข้อ ๘/๑ เห็นชอบ

ปรบัค าใหส้ือ่ความหมายชดัเจน โดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีส่ านกังานก าหนด ปัจจบุนัยดึตามประกาศ 

สปสช. เร ือ่งหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนศูนยฯ์ (๒ ม.ีค.๖๐)



ข้อ ๔

“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” (Caregiver) หมายความว่า 
บุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ที่ส านักงานก าหนด

“ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” (Care giver) หมายความว่า 
บุคคลทีผ่่านการอบรมตามหลกัสูตรทีค่ณะอนุกรรมการพฒันาระบบการดูแล
ระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือคณะอนุกรรมการอ่ืนภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบ 

ปรบัค าใหส้ือ่ความหมายชดัเจน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ทีส่ านกังานก าหนด ปัจจบุนัยดึตามประกาศ สปสช. เร ือ่ง

หลกัสูตร และคณุสมบตั ิCG (๒๗ ก.ค.๕๙)



ข้อ ๔

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

คงเดมิ



ข้อ ๖

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผู้ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน องค์กรหรือกลุ่ม
ประชาชน เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความ
เหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศนีแ้ละมตคิณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

ปรบัจากประกาศฯ ๕๗ เพือ่ใหก้ลุ่มแม่และเดก็ กลุ่มผูสู้งอายุ 

กลุ่มคนพกิาร กลุ่มผูป้ระกอบอาชพีทีม่คีวามเสีย่ง และ

กลุ่มผูป่้วยโรคเร ือ้รงัทีอ่ยู่ในพืน้ทีม่าเป็น เพือ่ใหบุ้คคล 

(ลดการตคีวามตามตวัหนงัสอื)



ข้อ ๗

เงนิหรือทรัพย์สินในกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ประกอบด้วย 
(๑) เงนิทีไ่ด้รับจัดสรรแต่ละปีจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
(๒) เงนิสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) รายได้อ่ืน ๆ หรือทรัพย์สินทีไ่ด้รับมาในกจิการของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

นอกจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม (๑) 
แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ซ่ึงได้แสดงความ
จ านงเข้าร่วมและส านักงานเห็นชอบ ได้รับเงินเพิ่มจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องสมทบเงิน หรือค่าบริการอ่ืน ตามที่คณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตกิ าหนด 

วรรคหน่ึง คอื (๑) – (๓) ด าเนินงานกองทุนฯ อย่างเดยีว

วรรคสอง คอื เงินทีไ่ดร้บัเพิม่เมือ่ด าเนินงาน LTC และเงิน

กอ้นนี ้อปท.ไม่ตอ้งสมทบ 



ข้อ ๑๐

(๓) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแล
เด็กเลก็ในชุมชน หรือการพฒันาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวติผู้สูงอายุหรือคนพกิาร
ในชุมชน 

ยกเลกิ ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๑๕ ทีเ่คยก าหนดไวใ้นประกาศฯ ๕๗

โดยมุ่งเน้นในการดูแลเดก็เล็ก ผูสู้งอายุ และคนพกิาร

นอกเหนือจากศูนยฯ์จะด าเนินการเองแลว้ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

ศูนยฯ์ กส็ามารถด าเนินการแทนได้



ข้อ ๑๐

(๔) เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพฒันากองทุนหลักประกันสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงิน
ราย รับของกองทุนหลักประกัน สุขภาพตามข้อ  ๗ วรรคหน่ึงในแต่ละ
ปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงนิเพิม่
ตามข้อ ๗ วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิม่เติมได้อกีไม่เกนิร้อยละ ๕ กรณีที่
มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ที่เกีย่วข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ใน
วงเงินตามความจ าเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

เป็นงบส าหรบับรหิารกองทุน หากด าเนินการกองทุนต าบลอย่างเดยีว ใชไ้ด ้

ไม่เกนิ รอ้ยละ ๑๕ หากด าเนินการ LTC ดว้ย ถา้ รอ้ยละ ๑๕ ไม่พอใหเ้พิม่ไดอ้กี

ไม่เกนิ รอ้ยละ ๕ หากมคีวามจ าเป็นจะซือ้ครุภณัฑ ์ใหซ้ ือ้ตามความจ าเป็น 

โดยไม่ก าหนดราคาตอ่ หน่วย/ชิน้ *เงิน LTC ไม่น ำมำคิดรวม*



ข้อ ๑๑

กรณีผู้ที่มีภาวะพึง่พงินอกเหนือจากวรรคหน่ึง ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และใช้ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมาเทียบเคียงโดยอนุโลม ทั้งนี้ ตาม
โครงการทีค่ณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

วรรคสอง เขยีนเพือ่ใหผู้ท้ีม่ภีาวะพึง่ (ผูสู้งอายุสทิธอิืน่, ผูท้ีม่ ีADL เท่ากบัหรอื
น้อยกวา่ 11 ไดร้บัการดูแลแบบ LTC โดยใชช้ดุสทิธปิระโยชนแ์บบ LTC กไ็ด ้

แตใ่หใ้ชเ้งินจากกองทุนต าบล โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรกองทนุ
*หมายเหต ุเงินกองทุนต าบล อนุมตัโิดยคณะกรรมการกองทุนต าบล

เงิน LTC อนุมตัโิดย คณะอนุกรรมการฯ LTC

อ ำนำจกำรอนุมติัพิจำรณำตำมแหล่งเงิน



ข้อ ๑๓

ให้กรรมการตามข้อ ๑๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละส่ีปี นับแต่วนัทีอ่อกค าส่ังแต่งตั้ง

เม่ือครบก าหนดวาระตามวรรคหน่ึงแล้ว หากยังมิได้มีการคัดเลือก
กรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป จนกว่ากรรมการซ่ึงได้รับการคัดเลือกขึน้ใหม่ เข้ารับหน้าที่ แต่
ต้องไม่เกนิเก้าสิบวัน นับแต่วนัที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง



ข้อ ๑๔

กรรมการตามข้อ ๑๒ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) นอกจากการพ้น
จากต าแหน่งตามวาระแล้ว ให้พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีดงัต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ย้ายไปด ารงต าแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพืน้ที่อ่ืน
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ
(๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือ
หน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอสิระในท้องถิ่น 
(๘) ขาดประชุมสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร (แนะน าให้ท าหนังสือตอบรับ
การประชุม)



ข้อ ๑๕

การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม

เหตผุลของการยกเลกิต าแหน่งรองประธานกรรมการ 

เน่ืองจากปรบัมาใชก้ตกิาท ัว่ไปในการประชมุ



ข้อ ๑๘

ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดหน่ึงช่ือ“คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ” ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอ่ืน เป็นประธานอนุกรรมการ              
ทีผู้่บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๒) ผู้แทนกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๓) หัวหน้าหน่วยบริการประจ าทีจ่ัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ
หรือผู้แทน (เช่น โรงพยาบาลอ าเภอ)
(๔) สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ

กองทุนทีด่ าเนินงาน LTC จะตอ้งต ัง้คณะอนุฯ LTC 
เพราะจะตอ้งเป็นผูอ้นุมตัโิครงการ LTC โดยในประกาศ
ฯ ๖๑ ก าหนดใหต้ ัง้ไดเ้ท่านี ้ไม่เหมอืนประกาศฯ ๕๙ 

ทีใ่ชค้ าวา่อย่างน้อย 



ข้อ ๑๘

(๕) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิทีจั่ดบริการสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ
ในท้องถิ่น (เช่น รพ.สต.)
(๖) ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ
(๗) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ เป็นอนุกรรมการ
(๘) ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ 

และเลขานุการ
(๙) เจ้าหน้าทีอ่ื่นทีผู้่บริหารสูงสุด เป็นอนุกรรมการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ



ข้อ ๑๙

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีอ านาจหน้าที่ พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนการ
ดูแลรายบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลส าหรับผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ 
หรือสถานบริการ 

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด

ศูนยพ์ฒันาคณุภาพชวีติผูสู้งอายุในชมุชน ทีส่ านกังานก าหนด

ปัจจบุนัยดึตามประกาศ สปสช. เร ือ่งหลกัเกณฑก์ารสนบัสนุนศูนยฯ์

(๒ ม.ีค.๖๐)



ข้อ ๒๐

การประชุมของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวส าหรับผู้ สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิง  คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
ทีค่ณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง ให้น าข้อ ๑๕ มาบังคบัใช้โดยอนุโลม

ขอ้ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนตอ้งมี

กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ



ข้อ ๒๑

ให้กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และคณะท างาน ได้รับค่าตอบแทนในการประชุม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืน

ให้บุคคลภายนอก และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ที่
เข้าร่วมประชุม มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการประชุม ทั้งนี ้ต้องไม่เกนิวงเงินของข้อ ๑๐ (๔) 

ค่าใช้จ่ายตามวรรคหน่ึง และวรรคสองให้เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้าย
ประกาศนี้

วรรคสอง ในประกาศฯ ๖๑ ก าหนดเพิม่เตมิให้

ไดร้บัคา่ตอบแทนในการประชมุ 

รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข ๑



ข้อ ๒๔

ใ ห้ เ งิ น ก อ ง ทุ นหลั ก ป ร ะกั น สุ ขภ าพ  คณะก รรมก า ร กอ ง ทุ น 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน แนวทางปฏิบัติ และการด าเนินงานต่าง ๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
เป็นเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เป็นคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน เป็นแนวทางปฏิบตัิและการด าเนินงานต่อเน่ืองตามประกาศนี้

ให้กรรมการกองทุน อนุกรรมการ และคณะท างานตามวรรคหน่ึง อยู่ใน
ต าแหน่งต่อไปได้ ไม่เกินเก้าสิบวันนับจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงกรรมการตามข้อ ๑๒ ต่อไป

บทส่งประกาศเดมิ และการรกัษาการของ

กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 



ข้อ ๒๕

การด าเนินงานใดตามประกาศนี้ หากยังไม่มี กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดขึ้นตามประกาศนี้ ให้ใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือหลกัเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบังคบัใช้โดยอนุโลม

การใชร้ะเบยีบ อปท. จะใชใ้นกรณีที ่ประกาศนี ้

ยงัไม่ไดก้ าหนด

ซึง่ไม่ใชก่ารก าหนดในเร ือ่งทีป่ระกาศ ไม่มี



ข้อ ๒๖

ให้เลขาธิการส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการ
ตามประกาศนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้

ทอ่งจ าใหข้ึน้ใจ 
อย่าเชือ่ข่าวลอื โดยไม่มหีลกัฐานเชงิประจกัษ ์

หากมปัีญหาทีเ่กดิจากการด าเนินงานตามประกาศนี้

ใหท้ าหนงัสอืหารอืมาทีส่ านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

เท่ำนัน้



เอกสารหมายเลข ๑ 
แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการหลกัประกนั

สุขภาพแหง่ชาติ

เร ือ่ง หลกัเกณฑเ์พือ่สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบ

หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่

พ.ศ. ๒๕๖๑



หมวด ๑
การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดท าบัญชี

และรายงานของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ



๑. การรับเงนิ และการเกบ็รักษาเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

๑.๑ บรรดาเงินรายรับเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ 
วรรคหน่ึง ให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เปิดบัญชีกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประเภทบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ...(ระบุช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)” 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินตามข้อ ๗ วรรคสอง เปิด
บัญชีกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ โดยใช้ช่ือบัญชีว่า “กองทุนหลักประกันสุขภาพ...(ระบุช่ือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” แยกออกจาก
บัญชีกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตามวรรคหน่ึง

วรรคหน่ึง บญัชเีงินกองทุนต าบล 

วรรคสอง บญัชเีงิน LTC



๑. การรับเงนิ และการเกบ็รักษาเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

กรณีที่มีความจ าเป็นไม่อาจเปิดบัญชีกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองได้ ให้เปิดบัญชีกับธนาคาร
ของรัฐอ่ืนได้ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กบัส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

ทั้งนี้ บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ได้เปิดบัญชีไว้แล้วก่อน
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นบัญชีเงินฝากตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง
แล้วแต่กรณี 

วรรคสาม เพิม่เตมิเขา้มาเพือ่รองรบักองทุนทีเ่ปิด

บญัชธีนาคารอืน่ไปแลว้ ไม่ไดใ้หไ้ปเปิดใหม่

วรรคสี ่บทส่งบญัชเีดมิใหใ้ชต้อ่เน่ืองไดไ้ม่ตอ้งไป

เปิดใหม่



๒. การจ่ายเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

๒.๒ วธีิการจ่ายเงินกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ให้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ
๒.๒.๒ จ่ายทางธนาคาร
๒.๒.๓ จ่ายทางอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการกองทุนก าหนด

จากทีก่ าหนดมา จะครอบคลุมการจา่ยเงินไดทุ้ก

วธิ ียกเวน้การจา่ย “เงินสด”
ส าคญัทีสุ่ดคอื หลกัฐานในการจา่ยเงิน



๒. การจ่ายเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

๒.๓ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือรอง
ผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายหรือปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคนใดคนหน่ึง ลงนามร่วมกับพนักงานส่วนท้องถิ่น คนใดคนหน่ึงที่
ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายไว้จ านวนสองคน รวมเป็นผู้ลงนามสองคน เป็นผู้
เบิกเงินจากบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพตามโครงการหรือกิจกรรมที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุทีมี่ภาวะพึง่พงิ แล้วแต่กรณี

ไม่ว่าจะเป็นเงนิบัญชีเงนิกองทุนต าบล หรือ บัญชีเงนิ LTC 
ให้ใช้ผู้ลงนามเบิกเงนิชุดเดยีวกนั

โดยประกาศนี ้เพิม่เตมิรองผู้บริหารสูงสุดที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย เข้ามาอกี ๑ คน 
กจ็ะกลายมาเป็น ฝ่ังละ ๓ ต่อ ๒ แต่เวลาลงนามให้ใช้ ฝ่ังละ ๑ คน



EX

ผู้มอี านาจลงนามเบิกเงนิกองทุน

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2

1. นายก 1. พนักงานที่นายกมอบหมาย คนที่ 1

2. รองนายกทีน่ายกมอบหมาย 2. พนักงานที่นายกมอบหมาย คนที่ 2

3. ปลดั อปท.

ลงนามในเช็คเบิกจ่าย

กลุ่มที ่1 จ านวน 1 คน

กลุ่มที ่2 จ านวน 1 คน

42

รวม 2 คน



๒. การจ่ายเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

๒.๖ การจ่ายเงินกองทุนหลกัประกันสุขภาพ ต้องมีหลกัฐานการจ่าย
เป็นใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน ตามแบบที่ส านักงานก าหนด หรือ
หลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ
หลักฐานการรับเงินอย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด เกบ็ไว้เพ่ือ
การตรวจสอบ

ส าคญัทีสุ่ดคอื หลกัฐานในการจา่ยเงิน



๓. การจดัท าบัญชีและรายงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

๓.๑ การบันทกึบัญชี ให้บันทกึตามรูปแบบทีส่ านักงานก าหนด 
๓.๒ รอบระยะเวลาบัญชีให้ถือตามปีงบประมาณ กรณีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เ ข้า ร่วมด า เนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 
ให้เร่ิมระบบบัญชี ณ วันที่ได้รับเงินเป็นคร้ังแรกจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓.๑ สปสช. ก าหนดใหบ้นัทกึบญัช ีในโปรแกรมอเิลกทรอนิค

LTC โปรแกรม LTC



๓. การจดัท าบัญชีและรายงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศหรือระบบอ่ืน และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการ
รับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพทีผ่่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนแล้ว ให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต ทุกไตรมาส โดยให้จัดส่งภายในสามสิบวันนับจากวัน
ส้ินไตรมาส ตามรูปแบบทีส่ านักงานก าหนด

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนแล้ว เกบ็ไว้เพ่ือการตรวจสอบ

จดัท า/ส่ง ดว้ยโปรแกรมทัง้หมด



หมวด ๒ 
การก ากบัตดิตามเงนิกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ



๔. กรณหีน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงาน

๔.๑ เม่ือได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่าย
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ภายใต้โครงการ หรือ
กิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ทั้งนี้ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบทีห่น่วยงานน้ัน ๆ ถือปฏิบัติ

๔.๒ เกบ็หลกัฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพ่ือการตรวจสอบ

หน่วยงานตา่งๆ ใหใ้ชร้ะเบยีบหน่วยงานนัน้ๆ ใน

การรบัเงิน เกบ็รกัษาเงิน จา่ยเงิน



๔. กรณหีน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงาน

๔.๓ เม่ือเสร็จส้ินโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงินตามโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือให้คณะกรรมการกองทุนทราบและให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกบ็ไว้เพ่ือการตรวจสอบ

๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนินงาน ให้น าเงินที่เหลือส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เว้น
แต่เงินสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
หากด าเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแล้ว ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน

การสง่รายงานเมือ่สิน้โครงการเป็นสิง่ส าคญั มผีลผูกพนัตามขอ้ตกลง

เงินทีร่บักองทุนต าบล หากสิน้โครงการแลว้เหลอื ต้องส่งคืน
เงิน LTC หากดูแลครบตาม Care Plan แลว้ ไม่ต้องส่งคืน

และให้ตกเป็นทรพัยสิ์นของหน่วยงำนนัน้ๆ เอำไปใช้อย่ำงไร กแ็ล้วแต่ระเบียบ
หน่วยงำนนัน้ๆ



หมวด ๓ 
ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่



๖. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา 
อนุกรรมการ คณะท างาน และบุคคลภายนอกทีไ่ด้รับเชิญมาประชุม ดงัต่อไปนี้

๖.๑ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกนิคร้ัง
ละ ๔๐๐ บาทต่อคน เดือนหน่ึงไม่เกนิ ๘๐๐ บาท 

๖.๒ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับอนุกรรมการ ไม่เกินคร้ังละ ๓๐๐ 
บาทต่อคนเดือนหน่ึงไม่เกนิ ๖๐๐ บาท

๖.๓ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับคณะท างาน ไม่เกินคร้ังละ ๒๐๐ 
บาทต่อคน เดือนหน่ึงไม่เกนิ ๔๐๐ บาท

๖.๔ ค่าตอบแทนในการประชุมส าหรับบุคคลภายนอกซ่ึงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการกองทุน หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนได้เท่ากบักรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน แล้วแต่กรณี

เน้นย า้วา่เป็นคา่ตอบแทน ไม่ใชเ่บีย้เลีย้ง จงึสามารถ

จดัอาหารได ้ตามระเบยีบประชมุท ัว่ไป 



๗. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับ
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพที่เข้าประชุมคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน
ให้เบิกจ่ายในอัตราเท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือคณะท างาน 
แล้วแต่กรณี

๘. เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของกรรมการ ทีป่รึกษา อนุกรรมการ คณะท างาน และเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้
เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกินระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยการ
อนุมัติของประธานกรรมการ



เอกสารหมายเลข ๒ 
แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพ

แหง่ชาต ิ

เร ือ่ง หลกัเกณฑเ์พือ่สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ด าเนินงานและบรหิารจดัการระบบ

หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

พ.ศ. ๒๕๖๑



54

ประกาศนี ้ตดัอตัรา แตล่ะกลุ่มออก ใหเ้ป็นดลุย

พนิิจ ของอนุฯ LTC ในการพจิารณา

โดยยดึหลกั การเหมาจา่ย ตอ่คน/ตอ่ปี (12 เดอืน) 
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